Nyhedsbrev uge 25
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Yes, vi er fuldtallige ☺ I fredags fik vi ansat en sød lærer, Marie, som er 39 år og uddannet fra
Den frie Lærerskole. Marie kommer fra Thisted, hvor hun bor sammen med sin mand og to
børn. Hun skal bl.a. undervise i musik og kan spille til morgensang, derudover har hun netop
afsluttet en uddannelse som AKT-lærer, og det glæder vi os alle sammen til at få glæde af.
Så nu går planlægningen i gang, vi
begynder med fagfordelingen i morgen
eftermiddag kl. 14.00. Som nogle af jer
måske ved spiller Danmark en
fodboldkamp i Rusland, så Kristian bifalder
ikke mine planlægningsevner lige pt ;-)
Nyt fra bestyrelsen:
Bestyrelsen vil gerne takke, de forældre
der deltog i at være parkeringsvagter til
Traktortræk på Gravensgård. Det var et
meget velbesøgt arrangement, og vi
gjorde det godt. Jeg har lovet, at
vi deltager igen næste år.
God sommer til alle
PBV/
Helle
Buskørsel efter sommerferien:
Af hensyn til busplan efter sommerferien vil jeg gerne have en tilkendegivelse fra jer forældre
om jeres barn skal benytte Friskolebussen til og fra skole efter sommerferien. Jeg sender en
undersøgelse ud til jer alle i dag, som jeg gerne vil have svar på hurtigst muligt.
Skolestart:
Efter en dejlig og forhåbentlig solrig ferie mødes vi
igen mandag den 13. august.
0.-1. kl. møder sammen med deres forældre kl.
16.00.
Alle andre møder mellem kl. 17.30 og 18.00, hvor vi
begynder at spise. I er velkommen til at tage
søskende med til fællesspisning. Yderligere info
kommer i begyndelsen af august.
Bod:
Der er bod på mandag, men jeg har ikke styr på,
hvad de sælger i boden, så det må blive
overraskelser.
Kalender:
25+26/6: Klasselærerdage
26/6: Sundhedsplejerske til 1. og 3. kl.
27/6: Dimission (Afgangselever husk tilmelding)
Afslutning
28/6: 7. kl. møder ind til rengøring
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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